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l'ř'cr|rrre:t snr ltt uvy

Zhotovite

I

se zavazuie:

l) vykonávat funkci ratliologickóho tizika pro rad iod iagnost ická pracoviště
objednatele;
Náplní činnosti radiologrckého lyzika jc clIe s óó odst. l a 2 vylrl' č'
307l2OO2 Sb. ve znění vyhl.

č' 499/2005 Sb.:
- v případě potřeby poskytovitl konzLtllace o optilnalizaci' včetně dozinletrie pacienta'
za bezpečován í
-jakost i, vče1lrě operativního řízeníjakosti' v případě nUnlostl poradenstVí
v záIeŽitostech týkajícíchse radiačrli ochrany při Iékařskén ozáření;
_ zodpovídat za provádění lyzikálních clozirnetrických činnosti nezbytných pro přesnou
a
bezpečnou aplikaci ionizujíciho zářcní v klinické praxi a za posouzení lyzikálních
a
dozinretr'ických aspektů při zavátjění rtovélto rarliologického zařízení nebo nových
fyzikálrrích
rltetod do kIin ickó praxc:
_ zodpovidat za zavedenía hodrlocctlísyslólnu.j kos(i v obIasti své pr"rsobnosti, zejnrérla
za zajiŠtěni
a hodnocení výsledkLi zkoušek zdrojťr lZ' a za íizenízkoušek zclro.jů
IZ a dalších zdravotniclých
prostředků' které ntohotr ovIivnjt oz;iřerlí pacientťr rrebo.jiných
osob podstupLrj ícíchlékařskj
ozáření, a za aplikaci a optirnalizaci radiačníocllrany u Řti'li.ro praxi
zdravotnick

-..vypracovat

ého zaíízeltí.
revidorrrl nríslni r'atlioltrgiclré stantlar'dy pro railioIogickotr fyziku včetně stanovení
/ revize tnístních diagnostickych rel'erenčtlícll ťtr'ovrrí' nlístlrí
raciiologic[é stanrJarcly pro
2)

/

radíodiagnostiku revid<tr'at z

h lecl

iska 1cchnickÝclr l)afílllrctrťl'

Objednatel se zavazLrje:
inforntoval zhotovitele o vŠech sktrlcčtltlstcclr. ktcré by rnoh ly jakýnrkoli
zprisobem ov livn it
optinralizaci, \'četně dozinlett'ie paciettla ttcbo radiačniochrailLr pii lékaiskónr
ozirření'

ll'

Misto plnění
RDG pracoviště objednatele: Ústavní 2' Dobřany
Provozovny Zl]otovite|e: LlŽná 59114, Praha 6 _ Vokovice

1il.

Lh rita plnční

Činnosti uvedené v přcdnlěttl plněrri pod boclenr l) budou prováděny průběŽně dle potřeby.
Činnosti uvedené v předrnětLr plnění pod boclem 2) btrclou prováděny v následtrjících termínech:
Místrrí radiologické standardy pro racliologickou Í1,zikrr bu<lou předány objednateli do 3 něsíců
od obdrŽení sĚzrtanlu prováděných vyŠerřcni. SoLtčasně budou předány. tabLrlky pro zaznanrenávání
paranletrů pro Výpočel nrístníchdiagnos1ických relěrcrrční úrovní(MDIlU). Tyto budou stanoveny
do 3 měsícůod předání určenýclr parantctt'ti pacientů a vyŠetření'

iagnostikrr
Revize technickýclr paranletrů uvedenýcll v ntístníclr radiologických sl'andardecll pro rad iod
budou
Následně
zhotoviteIi.
verze
objednatele
bude provedena do 3 nlěsícťr od přerllcrŽcní stáva.iící
v
národnic1r
doporučením
s
mistni radiologické standardy a hodnoty MDRÚ revidov1rrry souběžně

standaldech.

lv'
(-'c

na

Cena.ie tvořena clohorlou clle zrik. 5]ó190 Sb' o ccnách. Cena za Činnosti dle ilodu I).ie uvedena
zaíízeni a'
v pr-íloze, kteráje nerJilnou souČťtstisttllottvr,' Cena.]e trvedena pro stalVajicí poěet Íg
vyvolávacich / itecích zařízení objednatelc. v případě 7'lllčlly V Počttl těchto zařízenínrůŽe být úrněrné
j0 tltlů' Cetta platí pro rok 20l 0 a rnťrŽe bÝ] z11š.ena
uprou.no. Cena bude laktrtror'ána se splalrlosti
rok předcházející.
kazd1i uasledr,;ici rok o výŠiittflace trdiivarlolt Českýrn statistickým úřaclern za
návrh
Rotua ty nasály.1i,ré okolnosti oclůvoclňu.jící znlěnu cIohoclnuré ceny' předloŽí dotčený účastník
dodatku upravujicí ztltěn u ceny'

v.
PlnÍnos(
se uzavírá
Tato snllouva nabývá platnosti a účinrtosti porjpisenr oběnla snrlLrvtrínli stral]aIni' Snrlouva
jednostranně
Vypovědět'
ji nlůŽe kdykoliv
na dobu tletrrČitoLl_a krerákoliv ze sntlLrvníclr stran
prvého
dne měsíce nás|eduj ícíhopo dni doručeni
od
bčŽet
je
začne
a
Výpovědni lhůta cjva tlěsíce
lze rovněŽ trkoněi( písemnou dohodotr
snrIotrvy
Pliltl]ost
pisernné výpověcl-i druhé srrllLrvní stranč'

smluVních stran.

vt.

Závěrečná ustanovení
VeŠkerédalšívztah)'touto stnlouvou neupravené se řídípřislušnými LrstanovenÍrni obchodního
zákoníku č. 5l3i9l Sb'' případně podle dalšíchprávních předpisů.
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Ceník
Za činnosti uvedené v předrnětu srnlouvy:

měsíčnípaušální platba bez

DPH

1

200

Kč

výdaje, pokud by bylo nezbýné
Měsíčnípaušální platba nezahnrtrJe případné skuteěně lrynatoŽené cestovní
vykonat práci v rnístě plnění'
(Cestovní výdaje z Prahy)

K

ke drri zdanitelného plnění'
téro ccněje zhotovitel oprávněn připočíst DPIJ platné
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V Praze dne 1.2.2010
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